
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Kommunstyrelsen 2018-12-03 1 () 

Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 08.30 – 16.00 
Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag 

  
Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej § 209 
 Kjell Ivemyr (S)   
 Mariette Sjölund (S) § 203-204  
 Thure Andersen (S) § 203-204  
 Marijo Edlund (S)  
 Tony Frunk (S)   
 Reijo Tarkka (V)   
 Hans Strandlund (M)   
 Sigge Synnergård (L)  
 Anna Gunstad Bäckman (C)   
 Tommy Emterby (KD)  
 Pia Håkansson (S) § 209  
 Örjan Andersson (S) § 205-228  
 Eleonor Zeidlitz (MP § 205-228  
 Ersättarna: Örjan Andersson (S) § 203-204, Eleonor Zeidlitz (MP § 203-204, 

Pia Håkansson (S) ej § 209, Annica Lindholm (V), David Lindberg (L), samt 
sekreterare Carina Iwemyr, kommunchef Carin Becker-Åström, övriga se § 
203 

Närvarorätt Kommunstyrelsen beslutar att medge närvarorätt för samtliga närvarande.  
  
Utses att justera Tommy Emterby (KD) och Tony Frunk (S) 

  
Justeringens plats och tid Kommunhuset den 6 december 2018 klockan 09.15 
  
Underskrifter  Paragrafer 203 - 228 
 Sekreterare ……………………………………………………………………… 
  Carina Iwemyr  
  

 Ordförande ………………………………………………………………………………………………………...................... 
  Catarina Pettersson (S) ej § 209  Reijo Tarkka (V) § 209 
  

 
    

 Justerande …………………………………………………………………………………………… 
 Tommy Emterby (KD)     Tony Frunk (S) 

  
ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ och §§ Kommunstyrelsen § 203 - 228 
  
Sammanträdesdatum 2018-12-03 
  
Anslaget uppsättes 2018-12-06 Anslaget nedtages 2018-12-28 
      
Förvaringsplats för protokollet Nämndkansliet 
  
Underskrift ………………………………………………………. 

Carina Iwemyr 
  
 Utdragsbestyrkande 
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KS § 203 
 
Föredragning/besvarande av frågor   
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under följande 
paragrafer 
 
§ 204 – Socialchef Lillemor Quist, bit socialchef Jari Heikkinen, teknisk chef 
Kjell Jacobsson 
§ 208 - Kommunchef Carin Becker  
§ 210 – Kommunchef Carin Becker 
§ 211 - Kommunchef Carin Becker, konomi- och finanschef Mikael Wrang 
Eriksson 
§ 220 – Kommunchef Carin Becker-Åström  
§ 223 – Skolchef Lena Millberg 
§ 224 – Teknisk chef Kjell Jacobsson och skolchef Lena Millberg 
§ 225 – Ekonomi- och finanschef Mikael Wrang Eriksson 
 
Härefter ajourneras sammanträdet mellan klockan 12.00 – 14.30 
 
Sammanträdet återupptas. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 204 
 
Information från förvaltningen m m   Dnr 19/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt septembersammanträde, som inrikt-
ningsbeslut uttalat att 55 nya platser i särskilt boende för äldre ska tillskapas 
fram till 2025 och uppdrog till socialnämnden och tekniska nämnden samt 
kommunstyrelsen utifrån sitt samordningsansvar, att presentera mer detaljerat 
underlag och förslag till lokaliseringar vid en eventuell nybyggnation. Vidare 
beslutades att avrapportering ska ske vid dagens sammanträde. Socialchefen, 
bitr socialchefen och tekniske chefen informerar hur arbetet fortskrider utifrån 
fullmäktiges uppdrag. Kommunchefen informerar att en mer utförlig 
avrapportering kommer att ske på kommunstyrelsens sammanträde i januari, 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 205 
 
Information från Region Västmanlands beredningar m m    Dnr 19/18 
 
Representanter för den regionala strategiska beredningen informerar från det 
senaste mötet. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 206 
 
Anhållan av Mälardalens Brand- och Räddningsförbund om ökat med-
lemsbidrag samt löne- och priskompensation 2019    Dnr 240/18 
 
Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds, MBR, förbundsdirektion har den 
20 mars 2018 § 25 beslutat att hos medlemskommunerna hemställa om ökat 
medlemsbidrag med 1,8 Mkr utöver utjämningsbidraget på 1 Mkr inklusive 
löne- och priskompensation för att balansera förbundet ökade kostander 2019. 
Snittkostnaden är beräknad på 553 kronor/invånare och folkmängden 2017. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 166. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att Mälardalens Brand- och Räddningsförbund framställan om ökat medlems-
bidrag inklusive löne- och priskompensation för 2019 beaktats i Mål och bud-
get 2019-2022. 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 207 
 
Taxa för Mälardalens Brand- och räddningsförbund 2019    Dnr 283/18 
 
Mälardalens Brand- och räddningsförbund, MBR, har den 20 mars 2018 § 20 
beslutat att hemställa hos Hallstahammars kommun om att anta taxa för Mälar-
dalens Brand- och räddningsförbund 2019.   
 
När kommunfullmäktige antog taxan för 2018 beslutdes även att taxan skulle få 
räknas upp enligt KPI oktober/oktober och att taxan därmed fortsättningsvis 
kan antas av direktionen och ej behöver tillställas medlemskommunerna för 
årligt beslut dock under förutsättning att inga taxejusteringar sker utöver index-
uppräkningen. Valet av index har medfört att MBR inte får täckning för sina 
kostnadsökningar. 
 
Vid ägarmöte med MBR s medlemmarskommuner har man enats om att MBR 
ska räkna upp sina budgetsiffror utifrån PKV, då medlemskommunerna använ-
der sig av olika uppräkningsprocent i sina budgetanvisningar. 
 
I taxan för 2019 har uppräkning skett enligt SKLs prisindex (2018-02-15) PKV 
med 2,8 %. Detta innebär att förändringen sänts till medlemmarna för nytt be-
slut. Samtidigt har justeringar gjorts i taxan för olika personalkategorier samt 
lokaler för anpassning till aktuellt läge. Utöver detta har tidsåtgången för till-
synetaxorna ändrats. Tillsynstaxan har justerats för att kostnadsfinansieringen 
av tillsynsverksamheten ska bli bättre i förhållande till nedlagd tid. Taxan för 
rullbandstest och kopiering har inte räknats upp.   
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 167. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att för sin del anta taxan för Mälardalens Brand- och räddningsförbund för 
2019, samt 
 
att taxan fortsättningsvis får räknas upp enligt PKV och att taxan därmed fort-
sättningsvis kan antas av direktionen och ej behöver tillställas medlemskommu-
nerna för årligt beslut dock under förutsättning att inga taxejusteringar sker ut-
över indexuppräkningen. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 208 
 
Investerings- och exploateringsbudget - särskilda regler fr o m 2019  
Dnr 292/18 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 november 2018 att Hall-
stahammars kommun är inne i ett expansivt skede tack vare stor inflyttning 
sedan flera år tillbaka. Det finns stora behov av nya- och ombyggda skollokaler 
för att inrymma fler elever. Det finns dessutom behov av fler platser i särskilt 
äldreboende och fler platser inom förskolan. Det behövs också en stor exploate-
ringsbudget om kommunen ska fortsätta att växa i samma takt som hittills. De 
närmaste åren kommer kommunen att ha en mycket hårt ansträngd investe-
ringsbudget. Vissa investeringar belastar driftbudgeten och nämnderna behöver 
helt eller delvis kompenseras för ökade kostnader. Andra objekt återbetalas via 
externa intäkter.  
 
Bland de äskade behov som inkommit till budgetberedning har hårda politiska 
prioriteringar gjorts för att hålla kommunens totala lånebehov på hanterbar 
nivå. De äskanden som inte prioriterats 2019 har skjutits fram i planerings-
perioden och kommer att hanteras i ny investeringsbudget, perioden 2020-2023. 
Objekten som finns upptagna i nuvarande investeringsbudget behöver följas 
upp kontinuerligt. Om en prioriterad investering inte hinner verkställas inom 
den tidplan som är utsatt kan andra investeringar inom planperioden lyftas in 
under pågående budget år. Kommunstyrelsen behöver få mandat att hantera 
investeringsbudgeten inom befintlig ram under förutsättning att större investe-
ringar är beslutade av kommunfullmäktige. I exploateringsbudgeten finns inga 
belopp upptagna på de enskilda objekten. Kommunstyrelsen beslutar i särskild 
ordning om vart och ett. 
 
Riktlinjer kommer att arbetas fram hur varje investering ska presenteras utifrån 
behov, effekt, driftkostnad, beräknad avskrivningstid och amorteringstid innan 
startbesked ges mm. Varje investering ska följas upp mer i detalj av kommun-
styrelsen. Investeringsbudgeten delas därför in i olika kategorier; Externt finan-
sierade investeringar, skattefinansierade investeringar och reinvesteringar. Det 
betyder att tekniska nämnden eller annan nämnd som verkställer investeringen 
behöver avrapportera statusen på investeringarna till styrelsen kontinuerligt. 
Vissa investeringar kan komma att undantas från dessa regler. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 168. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under pågående budgetår göra ompriorite-
ringar i nyinvesteringsbudgeten inom planeringsperioden 2019-2021 under 
förtutsättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige, 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 208 
 
att berörd nämnd ska rapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen avseende 
statusen på pågående investeringar med beräknad tidplan för objektens färdig-
ställande samt uppföljning av att objekten inryms inom befintligt budgetram, på 
sätt kommunstyrelsen beslutar, samt  
 
att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för investerings- och expolaterings-
budgeten som närmare beskriver vad som gäller för investeringar.     
 
Vidare beslutar kommunstyrelsen  
 
att riktlinjer för investeringar och exploateringar ska tas fram under första 
kvartalet 2019 i enlighet med skrivelse daterad 2018-11-23. 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchef 
   
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 209 
 
Driftbidrag för Strömsholms Kanal AB 2019    Dnr 207/18 
 
Catarina Pettersson (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet. I hennes ställe 
inträder Pia Håkansson (S). Reijo Tarkka (V) övertar ledningen av samman-
trädet. 
 
Strömholms Kanal AB ansöker i skrivelse den 14 augusti 2018 om driftbidrag 
för 2019 med 650 000 kronor. Fr o m 2016 har kommunerna lämnat driftbidrag 
årligen med 650 00 kronor, Region Västmanland med 275 000 kronor och 
landstinget Dalarna med 75 000 kronor. Av skrivelsen framgår att Strömsholms 
Kanal är helt beroende av betydande samhällsbidrag för att klara den löpande 
verksamheten.  
 
Hallstahammars kommun har sedan 1985 bistått Strömsholms Kanal AB med 
diverse administration motsvarande 75 % av en heltid till en kostnad av 
375 000 kronor per år. Fullmäktige har vid två tidigare tillfällen beslutat om 
ytterligare bidrag till bolaget förutom det årliga driftbidraget. Från beslutet 
2007 erhöll bolaget utökat driftbidrag med 68 000 kronor för att bolaget skulle 
kunna anställa egen personal för drift och underhåll. 2013 beslutade fullmäktige 
om en ytterligare utökning av bidraget med 375 000 då bolaget anställde egen 
VD på heltid. För 2018 erhöll bolaget driftbidrag om 650 000 kronor. Under 
2019 planeras bland annat en fortsättning av samarbetet mellan Strömsholms 
Kanal AB, Region Västmanland och Region Dalarna där det pågår en översyn 
med att uppgradera cykelleden längs Strömsholms kanal till en regional cykel-
led enligt Trafikverkets kriterier.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 169. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, under förutsättning av att samtliga ägarkommuner beviljar Strömsholms 
Kanal AB driftbidrag med 650 000 kronor, bevilja Strömsholms Kanal AB 
driftbidrag för 2019 med 650 000 kronor och att kostnaderna härför finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram, samt 
 
att Strömsholms Kanal AB ska inkomma med årsredovisning för 2018 innan 
bidraget för 2019 betalas ut. 
 
Härefter återinträder Catarina Pettersson (S) samt återtar ledningen av sam-
manträdet. 
 
_________ 
Exp till: Strömsholms Kanal AB 
               Kommunchef 
               Controller 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 210 
 
Mål och Budget 2019-2021 för kommunstyrelsen    Dnr 249/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2018 § 180 att kommunstyrelsens 
förslag till nettoramar inför mål och budget 2019-2021 ska ligga som underlag 
inför fullmäktiges beslut i december och att styrelsen och nämnderna för sin del 
utifrån nettoramarna ska inkomma till kommunstyrelsen senast den 22 novem-
ber 2018 med förslag till mål och budget 2019-2021.  
 
Förvaltningen har arbetat fram förslag till mål och budget för perioden 2019-
2021. Av sammanfattning av nämndens planeringsförutsättningar framgår att 
för perioden 2018–2020 tillfördes kommunstyrelsen förutom kompensation för 
löner även ytterligare medel för kollektivtrafik, utvecklingsmedel samt pro-
jektmedel till kommunstyrelsens förfogande, totalt 2 870 tkr. I årsredovisningen 
för 2017 uppvisade kommunstyrelsen ett positivt resultat på 162 tkr trots att 
kostnaderna för kollektivtrafiken och politisk verksamhet överskreds med drygt 
2 mkr. Underskottet motades med medel för vakanta tjänster. Inför 2018 har 
kommunstyrelsen fått ytterligare medel för kollektivtrafik 800 tkr (400 tkr 
2017, 400 tkr 2018). Kommunstyrelseförvaltningen har omfördelat medel 
under 2018 för att finansiera två befattningar som inte varit fullt ut kompense-
rade i tidigare budget. Det innebär att medel för utveckling har tagits i anspråk. 
Inför kommande period behöver utvecklingsmedel tillföras kommunstyrelsen 
om vi ska kunna utveckla en rad områden. 
 
Kommunstyrelsen har inför 2019 års budget erhållit medel för lönekompensa-
tion, kollektivtrafik indexuppräkning, utvecklingsmedel samt systemstöd för 
GDPR sammanlagt 2065 tkr. Dessutom finns ett effektiviseringskrav på 376 
tkr. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2018 § 170 att utan eget förslag 
överlämna ärendet till kommunstyrelsen. 
  
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021 
ska fastställas utifrån givna budgetdirektiv. Anna Gunstad Bäckman (C) in-
stämmer i Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Det noteras att moderaternas och miljöpartiets förslag till budget 2019-2021 för 
kommunstyrelsen kommer att presenteras i samband med mål och budget för 
kommunen vid fullmäktige sammanträde den 17 december. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att fastställa kommunstyrelsens mål och budget 2019-2021 utifrån givna bud-
getdirektiv. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts § 210 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och 
Eleonor Zedlitz (MP). 
 
 
 
_________ 
Exp till: Kommunchef 
              Ekonomichef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 211 
 
Mål och budget 2019-2021 för Hallstahammars kommun      Dnr 245/18 
  
Budget 2019 med plan 2020 till 2021 påverkas i hög grad av osäkra planerings-
förutsättningar. Valåret 2018 har inneburit att Sverige för nuvarande saknar 
regering och statsminister. Det innebär att när regler och praxis tillämpas i 
sådana situationer så presenteras en övergångsbudget utan partipolitiska inslag. 
Effekten blir att de generella statsbidragen inte utökas som tidigare utlovats 
utan stannar kvar på 2018 års nivå. Vilken budget som går igenom på rege-
ringsnivå och vilken regering det blir som tillträder samt vilken ändringsbudget 
den sedan kommer att lägga fram ger ett stort mått av osäkerhet. Vi kan behöva 
förbereda oss på att förändringar kan vara nödvändiga att hantera under 2019. 
Rent ekonomiskt så påverkar det här Hallstahammars kommun på följande sätt. 
År 2019 ger det i effekt på vår resultatbudget 5 200 tkr i lägre resultat och var-
dera planåren 2020 och 2021 ett minskat resultat med 11 200 tkr utifrån skatte-
underlagsprognosen per den 19 november 2018, allt annat lika. I nuläget kan 
bästa strategin vara att avvakta utvecklingen och vara lyhörd för vad som sker 
på ett nationellt plan. Rekommenderat är ändock att budgetbeslutet för kommu-
nen blir att vi utgår från de skatteunderlagsprognoser och de nivåer vi tidigare 
arbetat med under året och har en öppenhet för anpassning under 2019.  
 
Utdebiteringen ligger fast på 21,81 kr för budgetåret 2019 och planperioden 
2020–2021.  
 
Beräkningen av skatteintäkter bygger på en nettoökning med 150 invånare år-
ligen och följande befolkningstillväxt ligger då till grund för våra beräkningar: 
år 2019, 16 156 invånare, år 2020, 16 306 invånare och år 2021, 16 456 in-
vånare. 
 
Internräntan är föreslagen att ligga på en nivå av 1,70% för planperioden. PO-
pålägget ligger på 39,88 % (SKL 39,17) för 2019 och där behöver vi framöver 
titta på om de ökade kompletteringspremierna för FÅP gör att vi behöver ta ut 
en högre nivå från år 2020. 
 
En nyhet inför 2019 är att vi får en ny redovisningslag som träder i kraft den 1 
januari där den nya benämningen blir Lag om kommunal bokföring och redo-
visning (LKBR) och den gäller då from räkenskapsår 2019. Det här får till följd 
att vi får nya värderingsregler och ny struktur i årsredovisningen. I anslutning 
till det här kommer rådet för kommunal redovisning (RKR) att utarbeta nya och 
uppdatera nuvarande rekommendationer som ligger till grund för vår praxis 
inom kommunsektorn. Altjämnt kvarstår blandmodellen och en fortsatt utred-
ning om pensionsförpliktelser enligt fullfonderingsmodellen ska utredas vidare. 
Det utredningen ska lyfta fram är vilka konsekvenser som uppstår utifrån en 
ändrad redovisningsmodell på de kommunala pensionsförpliktelserna och hur 
det påverkar balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 211 
 
Det finns stora investeringsbehov att tillgodose men också en ekonomisk verk-
lighet att förhålla sig till och då behöver vi begränsa behoven över en längre 
tidsperiod. I budgetförslaget ligger investeringsvolymen på 168 505 tkr och vårt 
lånebehov kommer att uppgå till 125 000 tkr. Det här kommer att innebära att 
den gemensamma koncernskulden överstiger 1 miljard i slutet av 2019. Investe-
ringar är dock viktiga ur ett strategiskt tillväxtperspektiv för samhällsutveck-
lingen i Hallstahammar. Den löpande driften har under några år fått stora till-
skott i nivåer som kommer att bli svåra att leva upp till de kommande åren. Ett 
kommande scenario blir att vi behöver anpassa verksamhetens nettokostnader 
till en nivå som kan balansera både våra investeringsbehov och säkra en god 
ekonomisk hushållning ur ett långsiktigt perspektiv även på koncernnivå. Port-
följen med värdepapper följer tidigare inriktning och marknadsläget där vi har 
en risknivå och innehav som ligger i linje med finanspolicyn. Under första 
halvåret 2019 placerar vi om några innehav som ligger aktuella till förfall. 
Strategin är oavkortat sedan starten att återinvestera avkastningen i enlighet 
med kommunfullmäktiges riktlinjer för att säkra den delen av pensionsskulden 
som finns i ansvarsförbindelsen. Förhoppningen är att lagstiftningen övergår till 
fullfonderingsmodell och vi kan hantera innehavet mot pensionsskulden fullt ut 
över balansräkningen. 
 
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2018 § 171 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att förslag mål och budet för perioden 2019–2021 
fastställs, att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 
125 000 tkr för år 2019, att särskilt beslut tas kring de satsningar som kan 
komma i regeringens budgetproposition 2019 och ändringsbudgeten när bidra-
gen inkommit till kommunen antingen som generella eller riktade statsbidrag, 
att hemställan från nämnderna beslutas av kommunstyrelsen och tillförs sedan 
de verksamheter som bidragen avser, att gemensam uppföljning av verksam-
hetens innehåll och resultat skall ske per sista mars och per sista augusti varav 
uppföljningen sista augusti är en komplett delårsrapport medan mars prognosen 
mer har karaktär av årsprognos, att nämndernas uppföljning, omfattning och 
periodicitet beslutar respektive nämnd om, vid avvikelse i verksamhetens inne-
håll eller resultat skall kommunstyrelsen skyndsamt underrättas och handlings-
plan över hur budgetbalansen skall nås upprättas, att bemyndiga kommunsty-
relsen att under pågående budgetår göra omprioriteringar i investeringsbudge-
ten inom planeringsperioden 2019–2021 under förutsättning att större investe-
ringar är beslutade av kommunfullmäktige, samt att berörd nämnd ska rappor-
tera kontinuerligt till kommunstyrelsen avseende statusen på pågående investe-
ringar med beräknad tidplan för objektens färdigställande samt uppföljning av 
att objekten inryms inom befintlig budgetram, på sätt styrelsen beslutar. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 211  
 
Det noteras att moderaterna och miljöpartiet kommer att presenterar sina för-
slag till mål och budget för 2019-2021 vid fullmäktige sammanträde den 17 
december. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta  
 
att fastställa kommunstyrelsens förslag till mål och budget för perioden 2019–
2021 jämte i skrivelsen gjorda särskilda förbehåll,  
 
att nyupplåning får ske för investeringar i investeringsbudgeten med 125 000 
tkr för år 2019, 
 
att särskilt beslut tas kring de satsningar som kan komma i regeringens budget-
proposition 2019 och ändringsbudgeten när bidragen inkommit till kommunen 
antingen som generella eller riktade statsbidrag, 
 
att ansökan/hemställan från nämnderna beslutas av kommunstyrelsen och till-
förs sedan de verksamheter som bidragen avser,  
 
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan mars prognosen mer har karaktär av årsprognos, 
 
att nämndernas uppföljning, omfattning och periodicitet beslutar respektive 
nämnd om, vid avvikelse i verksamhetens innehåll eller resultat skall kommun-
styrelsen skyndsamt underrättas och handlingsplan över hur budgetbalansen 
skall nås upprättas, 
 
att bemyndiga kommunstyrelsen att under pågående budgetår göra ompriorite-
ringar i investeringsbudgeten inom planeringsperioden 2019–2021 under förut-
sättning att större investeringar är beslutade av kommunfullmäktige, samt  
 
att berörd nämnd ska rapportera kontinuerligt till kommunstyrelsen avseende 
statusen på pågående investeringar med beräknad tidplan för objektens färdig-
ställande samt uppföljning av att objekten inryms inom befintlig budgetram, på 
sätt styrelsen beslutar. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M), Tommy Emterby (KD) och 
Eleonor Zedlitz (MP). 
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KS § 212 
 
Detaljplan för Västerås resecentrum - för yttrande    Dnr 257/18 
 
Västerås stad bereder bland annat Hallstahammars kommun att inkomma med 
synpunkter på förslag till detaljplan för Västerås resecentrum. Yttrande ska vara 
Västerås stad tillhanda senast den 18 december 2018. 
 
Syftet med detaljplanen är att stärka kopplingen mellan city och Mälaren samt 
skapa levande och intressanta stadsrum och höja graden av markutnyttjande i 
området. Det nya resecentrumet ska även bidra till att öka det hållbara resandet.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 17 oktober 2018 att 
Hallstahammars kommuns invånare pendlar i stor utsträckning till och från 
Västerås och är beroende av goda pendlingsmöjligheter. Därför är det glädjande 
att Västerås tagit höjd för en utökad busstrafik i det kommande resecentrumet. I 
Hallstahammars kommun arbetar vi samtidigt med ett eget resecentrum för att 
samlokalisera buss och tåg där det primära syftet är att fler resenärer ska an-
vända tågmöjligheten som primärt pendlingsmedel. Kommunen har tillsam-
mans med berörda kommuner längs Bergslagspendeln arbetat för en utökad 
tågtrafik där det första målet är halvtimmestrafik från bland annat Hallstaham-
mar till Västerås och på sikt 15-minuterstrafik. Trafikeringen förutsätter en ut-
byggnad av spåret mellan Ramnäs och Brattheden. Genomförandeplanen för 
regional transportinfrastruktur har avsatt medel för åtgärden under åren 2018-
2022. Prognosen i avsnitt 4.7.3.1 som säger att Bergslagspendeln ska öka med 
10 tåg till 2040 bedöms av Hallstahammars kommun som låg i och med ambi-
tionerna från samtliga kommuner längs Bergslagspendeln att trafikeringen ska 
öka. 
 
Målsättningen med tågen från Bergslagspendeln är samtidigt att tågen ska ha 
direkttrafikering till Stockholm vilket vi förutsätter kan hanteras i kommande 
spårombyggnad. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 172. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt över detaljplan för Västerås resecentrum överlämna kommunstyrel-
seförvaltningens skrivelse den 17 oktober 2018. 
 
 
_________ 
Exp till: Planchef 
              Västerås Stad               

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 213 
 
Styrgrupp för framtagande av grönstrukturplan    Dnr 278/18 
 
I Hallstahammars kommuns gällande översiktsplan från 2011 finns målet att en 
sammanhängande grönstruktur binder samman kommunens gröna områden och 
gör dem mer tillgängliga. Det finns också mål om att värdefulla naturmiljöer 
vårdas, bevaras och görs tillgängliga samt att den biologiska mångfalden beva-
ras och utvecklas. I översiktsplanen finns flera rekommendationer som rör 
grönstrukturen, bland annat en rekommendation om att ta fram en grönstruktur-
plan för Hallstahammars tätort. Flera av rekommendationerna om naturen 
handlar om hur grönstrukturen ska beaktas och utvecklas både utifrån ett eko-
logiskt och socialt perspektiv. 
 
Arbetet med grönstrukturplanen bidrar också till många av kommunens mål 
bland annat kommunfullmäktiges mål för 2016-2019 om att kommunen är en 
attraktiv plats att bo, leva och verka i, att kommunen arbetar aktivt för ökad 
folkhälsa, att ekologisk hållbarhet genomsyrar alla verksamheter, samt att grön-
områden, biologisk mångfald och naturreservat ska öka. 
 
Förvaltningen anför i skrivelse den 6 november 2018 att syftet med grönstruk-
turplanen är att bidra till kunskap om kommunens grönstruktur för att medverka 
till bevarande och utveckling. I grönstrukturplanen ska viktiga natur- och park-
miljöer lyftas och deras ekologiska och sociala värden beskrivas. Utvecklings-
möjligheter samt brister i den gröna infrastrukturen ska också beskrivas. Planen 
ska belysa de regionala perspektiv som länsstyrelsen redovisat i sin nya hand-
lingsplan för grön infrastruktur i Västmanland och koppla dessa till det lokala 
perspektivet. 
 
Grönstrukturplanen tas fram av kommande samhällsbyggnadsenheten på kom-
munstyrelseförvaltningen i samarbete med en projektgrupp bestående av repre-
sentanter från andra avdelningar och förvaltningar. Eftersom frågan är förvalt-
ningsövergripande och nära sammankopplad med översiktsplaneringen föreslår 
förvaltningen att politiskt ansvar ligger hos kommunstyrelsen och att politisk 
styrgrupp utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 173.  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för arbetet med grönstruk-
turplanen.  
 
 
_________ 
Exp till: Arbetsutskottet 
 Planavdelningen 
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KS § 214 
 
Styrgrupp för aktualitetsprövning av Hallstahammars kommuns över-
siktsplan    Dnr 285/18 
 
I oktober 2011 antogs den nu gällande översiktsplanen för Hallstahammars 
kommun. Översiktsplanens syfte är att ange inriktningen för den långsiktiga 
utvecklingen av kommunens fysiska miljö. Planen ska fungera som en vägled-
ning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur vår 
byggda miljö ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är inte ett 
bindande dokument utan endast vägledande.  
I översiktsplanen ska det framgå: 

• Grunddragen av mark- och vattenanvändningen. 
• Kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 

bevaras. 
• Hur riksintressena i kommunen ska tillgodoses samt hur kommunen av-

ser att följa gällande miljökvalitetsnormer. 
• Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. 

 
Under varje mandatperiod ska den kommunala översiktsplanen aktualitetsprö-
vas av kommunfullmäktige. Syftet med prövningen är att besluta om översikts-
planen fortfarande är aktuell som ett underlag för den långsiktiga utvecklingen 
av kommunens fysiska miljö. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2017 att en revidering av 
översiktplanen ska påbörjas under 2018. Förvaltningen anför i skrivelse den 20 
november 2018 att översiktsplanen tas fram av kommande samhällsbyggnads-
enheten på kommunstyrelseförvaltningen i samarbete med en projektgrupp 
bestående av representanter från andra avdelningar och förvaltningar. Det poli-
tiska ansvaret föreslås ligga hos kommunstyrelsen och att de utgör den politiska 
styrgruppen. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 174. 
 
Kommunstyrelsens beslutar 
 
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden i bygg- och miljönämn-
den, barn- och utbildningsnämnen, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden 
och tekniska nämnden, samt en representant från oppositionen (utses av opposi-
tionen) som styrgrupp för arbetet med översiktplanen.  
 
_________ 
Exp till: Ordföranden i nämnderna 
 Arbetsutskottets ledamöter 
 Planavdelningen 
 Samtliga gruppledare i oppositionspartierna 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 215 
 
Handlingsplan för grön infrastruktur i Västmanlands län – för yttrande    
Dnr 276/18 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands län har skickat förslag till handlingsplan för grön 
infrastruktur i Västmanlands län till kommunstyrelsen för yttrande. Arbetet 
med att ta fram en handlingsplanen bygger på ett regeringsuppdrag länsstyrel-
serna fick år 2015. Grön infrastruktur handlar om att olika livsmiljöer i naturen 
behöver hänga ihop. Områdena behöver också vara tillräckligt stora och av god 
kvalitet för att arter ska trivas och överleva. Om naturen hänger ihop kan djur 
och växter förflytta sig och spridas i landskapet, vilket är en förutsättning för att 
ekosystemen ska fungera. 
  
Tekniska förvaltningens anför den 21 november 2018 bl a att de är positiva till 
länsstyrelsens gedigna arbete med en grön infrastrukturplan för hela länet och 
att planen ger en god bild över länets gemensamma grönstruktur och värden. Ur 
ett kommunalt perspektiv har remisstiden varit aningen snäv vilket påverkar 
den tid och möjlighet både tjänstepersoner och politiker har att sätta sig in i och 
bedöma förslaget. Tekniska nämndens ordförande beslutade den 22 november 
2018 att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför den 22 november 2018 att handlingspla-
nen ger en bra översiktlig beskrivning av befintlig grön infrastruktur i länet och 
lämnar förslag till hur denna ska kunna utvecklas/stärkas. Möjligen kan sam-
banden mellan sociala hållbarhetsaspekter och grön infrastruktur tydliggöras 
genom starkare koppling till de globala målen i Agenda 2030. Dessa samband 
blir särskilt viktiga vid kommunernas framtagande av lokala grönstrukturpla-
ner. Tätortsnära natur kan vara värdefulla mötesplatser som bidrar till inklude-
ring och främjar integration.  
 
Arbetsutskottet beslutade den 26 november 2018 § 175 att överlämna ärendet 
till kommunstyrelsen utan eget förslag. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att kommunstyrelseförvaltningens och tekniska 
förvaltningens i skrivelse ska utgöra kommunstyrelsens yttrande. 
 
Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Catarina Petterssons (S) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över förslag till handlingsplan för grön infrastruktur i 
Västmanlands län överlämna dels kommunstyrelseförvaltningens och tekniska 
förvaltningens i skrivelse den 21 respektive den 22 november 2018.   
 
_________ 
Exp till: Länsstyrelsen i Västmanlands län 
               Planchef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 216 
 
Nytt resecentrum - inriktningsbeslut    Dnr 289/17 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 23 november 2018 bland 
annat att man i många år har diskuterat ett nytt resecentrum i Hallstahammars 
tätort och 2015 påbörjades en detaljplan för Knektbacken och järnvägstationen. 
Syftet med detaljplanen var att möjliggöra ny bostadsbebyggelse samt ett nytt 
resecentrum där buss och tåg var samlokaliserade. I samband med detaljplanen 
påbörjades ett planprogam för Hallstahammars centrum där syftet var att peka 
ut en långsiktig utveckling av tätortens centrum. Båda planerna visade på en 
omlokalisering av nuvarande bussterminal till järnvägsstationen men att håll-
platser i centrum för kommunens bussar fortsättningsvis ska finnas. Förslaget 
till nytt resecentrum har parallellt arbetats fram i samband med planläggningen 
av Knektbacken. Det senaste förslaget från 2018 är att betrakta som en vision. 
 
Kommunen ansökte hos Region Västmanland om medfinansiering för recent-
rum under 2017. Regionen beslutade på basis av den tidigare planen att avsätta 
8 mkr (50 % i medfinansiering dock högst 8 mkr) ur den regionala handlings-
planen för trafikinfrastruktur. Det ursprungliga resecentret var då beräknat till 
cirka 17 mkr. Det är Trafikverket som beslutar om medlen. I investeringsbud-
geten har därför ett belopp funnits med om 7,5 mkr för 2020. Det slutgiltiga 
förslaget till nytt resecentrum, vilket är mer omfattande, stod klart under sen-
våren 2018. 
 
Tekniska förvaltningen har därefter översiktligt kostnadsberäknat det mer om-
fattande förslaget med hjälp av konsulterna. En bedömd totalkostnad för rese-
centrumet är ca 30 mkr inklusive projekteringshandlingar och förfrågnings-
underlag. Kostnaden ligger betydligt högre än den nivån som har funnits upp-
taget i kommunens investeringsbudget. Tekniska förvaltningen har under som-
maren 2018 ansökt hos Region Västmanland om medel för den regionala hand-
lingsplanen för trafikinfrastruktur. Trafikverket meddelade beslutet sommaren 
2018. Nivån ligger dock kvar på 8 mkr. Kravet som ställts är att åtgärden ska 
påbörjas under 2019 och slutredovisas senast i december 2020. Nivån och om-
fattningen på ett resecentrum behöver därför beslutas särskilt och ställas i rela-
tion till övriga behov. Eventuellt kan ett resecentrum byggas i flera etapper.  
 
Ett nytt resecentrum är en vital del för kommunens planer på fortsatt tillväxt. 
Ett resecentrum underlättar för invånarna att åka kollektivt och skapar samtidigt 
förutsättningar för att utveckla kollektivtrafiken. Förvaltningen anser att kom-
munens attraktionskraft både för gamla som nya invånare stärks genom sats-
ningar på kollektivtrafiken och dess hållbara resande. Ett resecentrum skulle 
också underlätta parkeringssituationen i centrum som nu är hårt ansträngd. Det 
är lämpligt att återta ansökan i nuvarande form från Trafikverket (Regionen) 
och be att få flytta fram projektet. På så sätt säkras de 8 mkr som är beviljade ur 
regionala handlingsplanen för trafikinfrastruktur.  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 216 
 
Parallellt kan ansökan inlämnas om medfinansiering till Trafikverket via 
Regionen till det så kallade statsmiljöavtalet vilket är ett statligt stöd för håll-
bara statsmiljöer. Ansökan bör göras på presenterat förslag från 2018. Slutlig 
ställning och resecentrum storlek och omfattning får därefter underställas 
kommunfullmäktige. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 177.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att som inriktningsbeslut uttala att ett nytt resecentrum ska byggas vid nuva-
rande tågstation i Hallstahammar, 
 
att tillsammans med Region Västmanland ansöka hos Trafikverket om med-
finansiering ur det så kallade stadsmiljöavtalet utifrån presenterat förslag från 
2018, samt 
 
att ärendet återrapporteras till kommunfullmäktige så snart förutsättningarna för 
finansieringen av resecentrum är klara och att fullmäktige då tar ställning till 
omfattningen av det nya resecentret. 
 
 
På begäran av Hans Strandlund och (M) och Tommy Emterby (KD) beslutar 
kommunstyrelsen att deras synpunkter får biläggas protokollet, bilaga 1 § 
216/2018. 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 217 
 
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun 
fr o m den 1 januari 2019     Dnr 293/18 
 
Nu gällande arvodesbestämmelser antogs av fullmäktig den 15 december 2014 
§ 175. I bestämmelsen knöts alla arvoden, såväl årsarvoden som löpande sam-
manträdesarvoden, till att utgöra andelar av aktuellt arvode för riksdagens 
ledamöter. Arvodesbeloppen justeras varje år från 1 januari med samma pro-
centuella tal som för arvodet till riksdagsledamot. I årsarvodena, vilka omfattar 
kommunstyrelsens ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott, ordförande för 
nämnder samt ledamöter i nämndernas arbetsutskott, ingår ett antal uppgifter 
som den förtroendevalda förväntas utföra. Dessa uppgifter framgår i arvodesbe-
stämmelserna. Dessa förtroendevalda (med undantag för kommunstyrelsens 
ordförande) erhåller styrkt förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterför-
mån, styrkt förlorad pensionsförmån. Årsarvodet utbetalas med en tolftedel per 
månad. För de sammanträden som genomförs utöver det som framgår av arvo-
desbestämmelserna utges sammanträdesarvode. För förtroendevald som inte 
omfattas av årsarvode, t ex kommunfullmäktiges ledamöter eller ledamöter i 
nämnderna, utgår sammanträdesarvode. Till detta kommer ersättning för styrkt 
förlorad arbetsinkomst, styrkt förlorad semesterförmån, styrkt förlorad pen-
sionsförmån. 
 
Inför den nya mandatperioden har översyn av arvodesbestämmelserna utförts 
efter politiska direktiv. Målsättningar har bland annat varit att ytterligare klar-
göra vilka uppgifter som ingår i årsarvodet för ordförande i nämnd, ersättning 
för företagare, hur många timmar ersättning utgår för del av dag. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 178. 
 
Tommy Emterby (KD) yrkar att ersättningsnivån för oppositionens ledamot i 
kommunstyrelsens arbetsutskott justeras till 30 % och att oppositionsråd där-
med inrättas. Vidare yrkar han som ett tilläggsyrkande att utfallet av de nya 
arvodesreglerna redovisas i samband med årsredovisningen för 2019. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
kommunstyrelsens förslag och avslag på Tommy Emterbys (KD) yrkande om 
inrättande av oppositionsråd. Därefter beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
tilläggsyrkandet. 
 
Kommunfullmäktige föreslås således besluta 
 
att med upphävande av sina beslut den 15 december 2014 § 175 anta arvodes-
bestämmelser för förtroendevalda inom Hallstahammars kommun fr o m den 1 
januari 2019, enligt en till ärendet hörande bilaga, samt  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 217 
 
att utfallet av de nya arvodesreglerna redovisas i samband med årsredovis-
ningen för 2019. 
 
Mot beslutet reserverar sig Hans Strandlund (M) och Tommy Emterby (KD). 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 218 
 
Överföring av överförmyndarnämndens aktiva akter till Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnd fr o m den 1 januari 2019    Dnr 294/18 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2018 § 89 att överförmyndarnämn-
den i Hallstahammar ska ingå i Västra Mälardalens Överförmyndarnämnd från 
och med den 1 januari 2019. Köpings kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden och dess kansli ingår värdkommunens organisation. Av 
avtalet framgår att arkivering för den gemensamma nämnden sker hos Köpings 
kommun. För tillsyn över nämndens arkivhållning svarar arkivmyndigheten i 
Köpings kommun. 
 
Ansvarig för överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun föreslår på 
grund av detta att de aktiva akter som finns i Hallstahammars kommun den 31 
december 2018 överförs till Köpings kommun. Till ärendet läggs en bilaga med 
aktnummer och personuppgifter så att spårbarheten finns i framtiden.  
 
Överförmyndarnämndens ordförande har den 23 november 2018 beslutat före-
slå fullmäktige besluta att överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun 
beviljas att avhända sig aktiva akter som finns den 31 december 2018 till Västra 
Mälardalens Överförmyndarnämnd. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 179. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att bevilja överförmyndarnämnden i Hallstahammars kommun att avhända sig 
de aktiva akter som finns den 31 december 2018 i original till Västra Mälar-
dalens Överförmyndarnämnd. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 219 
 
Ändring av kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande fr o m 1 januari 
2019     Dnr 64/18 
 
Med anledning av bl a nyanställningar samt avslutade anställningar inom kom-
munstyrelseförvaltningen behöver kommunstyrelsens underskriftsbemyndi-
gande ändras. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 180. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att med upphävande av sitt beslut den 15 oktober 2018 § 188 och med verkan 
fr o m den 1 januari 2019 ge kommunstyrelsens underskriftsbemyndigande i 
dess helhet ny lydelse i enlighet med en till ärendet hörande bilaga, samt  
 
att erinra samtliga personer, som genom beslut bemyndigats att teckna kommu-
nens firma om skyldigheten att till kommunstyrelsen anmäla delegation i 
fattade beslut.  
 
 
 
__________ 
Exp till: Reglementspärmen 
 Samtliga personer upptagna i förteckningen 
                

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 220 
 
Medfinansiering av underskott av årets evenemang av Strömholms-
dagarna   Dnr 288/18 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2018 § 85 att godkänna ett tvåårigt 
samarbetsavtal riktat till evenemanget Strömsholmsdagarna om 300 000 kronor   
 
Kommunchefen anför i skrivelse den 20 november 2018 att Strömsholms Rid-
skola AB (RSAB) och företrädare för Hallstahammars kommun diskuterade 
under 2016 hur dåvarande Nationaldagstävlingarna kunde utvecklas till ett 
större evenemang benämnt Strömsholmsdagarna. En utveckling av evene-
manget förväntades locka en bredare publik och därmed ett större besöksantal. 
Diskussionerna utmynnade i en avsiktsförklaring och ett samarbetsavtal som 
tecknades 2017. Avtalet innebär parterna gemensamt ska utveckla evenemanget 
”Strömsholsdagarna” under tre år, 2017 - 2019. Arrangör av tävlingen är 
Strömsholms Ridsportförening (SRF) och de ekonomiska transaktionerna sker 
via föreningen. Parterna genomför projektet enligt en godkänd budget hos båda 
parterna. En projektgrupp är tillsatt med representanter från både SRF, RSAB 
och Hallstahammars kommun. RSAB och Hallstahammars kommun går in i 
projektet med sina olika prestationer. Den gemensamma avsikten är att evene-
manget skall bedrivas med lönsamhet. Eventuellt överskott balanseras över i 
SRF:s redovisning till nästkommande år och ger ytterligare möjligheter att ut-
veckla evenemanget. En eventuellt ekonomisk förlust delas lika mellan RSAB 
och Hallstahammars kommun. Trots att årets evenemang drog en betydligt 
större och bredare publik aviserar nu Ridskolan Strömsholm AB, som ombe-
sörjer de ekonomiska transaktionerna för SRF, att evenemanget har gått med 
förlust och renderat ett underskott om 300 000 kronor. 
 
I konsekvens med det upprättade samarbetsavtalet som tecknades 2017 mellan 
RSAB och Hallstahammars kommun genomförs projektet gemensamt. Det 
innebär också att parterna även delar på den ekonomiska risken. Hallstaham-
mars kommuns del av underskottet uppgår till 150 000 kronor. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 181.  
 
Catarina Petterson (S) yrkar som ett tilläggsyrkande att arbetsutskottet bereds 
följa evenemangets ekonomi löpande. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen med bifall till 
Catarina Pettersson (S) tilläggsyrkande. 
 
 
 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts KS § 220 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att, i enlighet med tidigare upprättat avtal, medge att Hallstahammars kommuns 
del av underskottet för årets evenemang av ”Strömsholmsdagarna” om 150 000 
kronor tas ur kommunstyrelsens budgetram, samt  
 
att kommunstyrelsens arbetsutskott bereds följa evenemangets ekonomi 
löpande. 
 
 
 
__________ 
Exp till: Controller 
              Kommunchefen 
              Strömsholms Ridsportförening 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 221 
 
Betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism (SOU 
2018:65) - för yttrande    Dnr 228/18 
 
Hallstahammars kommun bereds tillfälle att yttra sig över betänkandet 
”Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism”. Yttrandet ska vara Justitie-
departementet tillhanda senast den 5 december 2018.  
 
Utredningen föreslår att det införs en ny sekretessbrytande bestämmelse i 10 
kap. OSL som medför att myndigheterna inom socialtjänsten får möjlighet att 
lämna sekretessbelagda uppgifter som angår även misstankar om begångna 
brott enligt rekryteringslagen och finansieringslagen samt begången förbere-
delse och stämpling till terroristbrott enligt terroristbrottslagen till Polismyn-
digheten och Säkerhetspolisen. Utredningen föreslår även att den möjlighet 
myndigheterna inom socialtjänsten tidigare haft att i brottsförebyggande syfte 
lämna ut uppgifter till Säkerhetspolisen om en enskild som inte har fyllt 21 år 
med stöd av 10 kap. 18 a § OSL återinförs. 
 
Kommunstyrelsen har remitterat ärendet till socialnämnden och socialnämnden 
beslutade 25 oktober 2018 § 102 att överlämna socialförvaltningens skrivelse 
daterad den 10 oktober 2018 till kommunstyrelsen. I skrivelsen anförs bland 
annat: ”Detta förslag till yttrande berör enkom de delar som berör socialtjäns-
ten. I huvudsak har socialnämnden inget att erinra mot de i remissen föreslagna 
förändringarna och återinföringen av 10 kap 18 a § i OSL.” 
 
Kommunstyrelseförvaltningen anför i skrivelse den 26 november 2018 att det 
är bra att betänkandet inte föreslår en myndighetsgemensam sekretessbrytande 
bestämmelse för det förebyggande arbetet mot terrorism, utan riktar in sig mot 
specifika delar i avgränsade verksamhetsområden där det finns ett syfte som 
kan återföras till ett tydligt författningsstöd. Vidare vill vi betona vikten av att 
överförande av uppgifter från Polismyndigheten till socialtjänsten noga vägs 
mot att det övergripande syftet med informationsutbytet måste sättas i relation 
till de grundläggande syftena med de utlämnande och mottagande myndig-
heternas verksamhetsuppdrag. I övrigt ställer sig kommunstyrelseförvaltningen 
bakom socialnämndens remissyttrande. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 182. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att som sitt yttrande till Justitiedepartementet överlämna kommunstyrelseför-
valtningens skrivelse daterad den 26 november 2018. 
 
__________ 
Exp till: Justitiedepartementet 
              Utvecklingschef 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 222 
 
Nytt reglemente för socialnämnden fr o m 1 januari 2019   Dnr 243/18 
 
Socialnämnden föreslår den 27 september och den 22 november 2018 att kom-
munfullmäktige ska anta nytt reglemente för nämnden.  
 
Förslagen föranleds dels av att kommunfullmäktige den 25 oktober 2018 § 120 
beslutade att godkänna avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd 
mellan Köpings, Arbogas, Kungsörs, Hallstahammars och Surahammars kom-
muner, dels att alkoholhandläggaren flyttar från socialförvaltningen till bygg- 
och miljöförvaltningen. 
 
Ur socialnämndens reglemente utgår texten under paragraf 3 ”Inom förvalt-
ningen skall även finnas den personal som behövs för att fullgöra kommunens 
skyldigheter som överförmyndare.” Vidare utgår punkterna 6-8 samt delen som 
gäller yttranden i frågor kring tillstånd om spel och lotterier i punkt 13 under § 
2. 
 

6. tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen  
 

7. att svara för lokal tillsyn över efterlevnaden av åldersgränser för inköp 
av tobak enligt tobakslagen 
 

8. att svara för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och på-
fyllnadsbehållare  

 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 183.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 18 juni 2018 § 88 anta nytt reglemente 
för socialnämnden fr o m 1 januari 2019 enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 223 
 
Nytt reglemente för bygg- och miljönämnden fr o m 1 januari 2019 
Dnr 246/18 
 
Bygg- och miljönämnden föreslår den 26 september 2018 § 76 att fullmäktige 
ska anta nytt reglemente för bygg- och miljönämnden. 
 
Förslaget på reglemente har upprättas med anledning av att bygg- och miljö-
nämnden föreslås fullgöra myndighetsuppgifter, enligt alkohollagen, tobaks-
lagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt yttranden i 
frågor kring om tillstånd för spel och lotterier som nu fullgörs av socialnämn-
den. Detta innebär även att alkoholhandläggaren flyttar från socialnämnden till 
bygg- och miljönämnden. 
 
Reglementet behöver kompletteras under § 2 med följande lydelse: 
 
6. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen. 
 
7. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av att svara för lokal tillsyn över efterlevnad av åldersgränser för inköp av 
tobak enligt tobakslagen. 
 
8. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av att svara för efterlevnad av lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnads-
behållare. 

 
9. Bygg- och miljönämnden ska fullgöra de myndighetsuppgifter som omfattas 
av yttranden i frågor kring om tillstånd för spel och lotterier.  
 
Socialnämnden har den 29 september 2018 § 83 beslutat föreslå kommunfull-
mäktig om att ovanstående lydelser ska utgå ur socialnämndens reglemente  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 184.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att med upphävande av sitt beslut den 23 april 2018 § 121 anta nytt reglemente 
för bygg- och miljönämnden fr o m 1 januari 2019 enligt en till ärende hörande 
bilaga.  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 224 
 
Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asylsökande med flera – 
kostnader för skolkostnad och skolkort   Dnr 291/18 
 
Regeringen har beslutat om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag om 
totalt 195 miljoner kronor år 2018. För 2018 kommer Hallstahammars kommun 
få 327 061 kronor i stadsbidrag. Pengarna är avsedda som ett stöd till kommu-
nerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år 
eller åldersuppskrivs under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen. Det 
är upp till varje kommun att avgöra hur det tillfälliga bidraget ska användas.  
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 20 november 2018 att hos kom-
munstyrelsen hemställa om 200 000 kronor av det tillfälliga kommunstödet för 
ensamkommande unga asylsökande med flera för att täcka den del av skolkost-
nad och skolkort som inte täcks av statsbidrag från Migrationsverket.  
 
Barn- och utbildningsförvaltningen anför i skrivelse den 22 oktober 2018 bland 
annat att antalet ensamkommande unga, 18 år eller äldre som fördelningen av 
medel har baserats på, överensstämmer delvis med den grupp som omfattas av 
möjligheten till uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Det vill säga 
de ungdomar som efter den 1 juli 2018 sökt uppehållstillstånd på grund av 
gymnasiestudier enligt nya gymnasielagen. Det innebär att kommunen får det 
tillfälliga stödet för sådana insatser och kostnader som kommunen inom ramen 
för kommunallagen och socialtjänstlagen, väljer att göra för att asylsökande ska 
kunna vara kvar i kommunen eller för att tillståndssökande ska kunna få ett 
ordnat boende i kommunen. Stödet bör i första hand kunna användas för att 
täcka sådana kostnader som kommunen samtidigt inte kan få ersättning för från 
Migrationsverket. Gymnasieskolan har hösten 2018 tio elever som är asyl-
sökande och är 18 år eller äldre. Skolkostnad och skolkort täcks inte fullt ut av 
bidrag från Migrationsverket. Faktisk kostnad överstiger bidrag från Migra-
tionsverket med 200 000 kronor.  
 
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat socialnämnden 100 000 kronor från det 
tillfälliga statsbidraget.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 185. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja barn- och utbildningsnämnden 200 000 kronor från kommunens 
stadsbidrag 2018 - Tillfälligt kommunstöd för ensamkommande unga asyl-
sökande med flera - för att täcka den del av skolkostnad och skolkort som inte 
täcks av statsbidrag från Migrationsverket. 
 
__________ 
Exp till: Barn- och utbildningsnämnden 
              Controller       

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 225 
 
Om- och tillbyggnad av Tunboskolan    Dnr  
 
Ärendet redovisas inte med hänvisning till sekretess. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 226 
 
Uppföljningsperiod för verksamheternas innehåll och resultat    Dnr 296/18    
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2015 § 77 bland annat att gemen-
sam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per sista april 
och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett delårs-
rapport medan aprilprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 
Ekonomi- och finanschefen anför i skrivelse den 23 november 2018 bland 
annat att från ekonomi och finansenheten initierar vi nu ett mer samman-
hängande flödesschema där vi arbetar fram ett körschema för 2019 som knyter 
samman de stora processerna med tidpunkterna för de politiska sammanträ-
dena. I detta flöde ska vi på periodbasis redovisa varje periods intäkter och 
kostnader enligt matchningsprincipen och givet ett schema ge förvaltningen 
ekonomiska underlag av rätt kvalitet och innehåll. Arbetet med de här tre pro-
cesserna involverar i hög grad förvaltningen och politiken och vi ser ett behov 
av att kunna samordna det i bättre flöden. Vi behöver därför flytta uppfölj-
ningsperioden som tidigare legat vid tertial ett till kvartal ett d v s från april 
månad till mars månad.  
 
Flytten av period en månad tidigare är möjlig att kombinera med boklutsproces-
sen och den kommer även att gynna budgetprocessen genom att den ligger mer 
rätt i tid. Rent uppföljningsmässigt om förvaltningen tar fram sin första års-
prognos per den sista april eller den sista mars är i utgångsläget av mindre bety-
delse och kan därför motivera ett byte av period då vi enklare kan hinna pro-
cessa vårt körschema under våren utan så kallade flaskhalsar.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 26 november 2018 § 186.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att gemensam uppföljning av verksamhetens innehåll och resultat skall ske per 
sista mars och per sista augusti varav uppföljningen sista augusti är en komplett 
delårsrapport medan marsprognosen mer har karaktär av årsprognos. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 227 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019    Dnr 279/18 
 
Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden har under 2017 skett i 
Västerås Tidning. Fullmäktiges kallelse/föredragningslista publiceras även på 
kommunens hemsida. 
 
Enligt nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018 finns inget lag-
krav på att uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden, minst en 
vecka före sammanträdesdagen ska införas i den eller de ortstidningar som full-
mäktige beslutar. Kungörande om fullmäktiges sammaträde kommer att ske på 
kommunens elektroniska anslagstavla. 
 
Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 
 
Catarina Pettersson (S) yrkar att avisering av kommunfullmäktiges sammanträ-
den under 2019 skall ske i kommunens månandsannons i ”Här och nu” vid två 
tillfällen, i månadsannonsen för januari aviseras vårens sammanträdestider och 
i annonsen i augusti aviseras höstens sammanträdestider. 
 
Sedan propositionsordningen godkänts beslutar kommunstyrelsen i enlighet 
med Catarina Petterssons (S) yrkande. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att avisering av kommunfullmäktiges sammanträden under 2019 skall ske i 
kommunens månandsannons i ”Här och nu” vid två tillfällen, i månadsannon-
sen för januari aviseras vårens sammanträdestider och i annonsen i augusti avi-
seras höstens sammanträdestider. 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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KS § 228 
 
Anmälningar 
 
Följande anmälningar noteras: 
 
-  allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-03 
 
-  delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2018-12-03 
 
 
Anmälningarna föranleder inget kommunstyrelsebeslut. 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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